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 تاهّمألاَو ءابآلاو نيِمْلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْوَسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّبعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 نوعمتسي ىتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق يف

 ١ .الامجو ٌةّيويح ءاهيلإ

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا ؛ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ
 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلعسأ لاساو ةروصلا نع كّدحتو .ةفلبكم ةحفص» دنع فكوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرَدت ©

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوُدَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف زكف »
 ةةياكحلا ىف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع بردت ©
 1 .ةنيزح كتوص ةمغن ٌلعجا ءائيزح ةياكحلا

 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ممدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ثلطاو .هتحت كعبصإ ُرّدم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ُنّوَدو «مهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 فلس اثارفأ' اةدععم «ةيلس ةقزعم :ةقيرطب ةياكحلا [رفا
 ىلإ ْدع .لعفت امب عتمتست كّْنأ لافطألا ىري نأ ىلع صرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ْنأ فيك لافطألل ْنّدَبو روصلا نع ُثَّدحت

 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرِشأ يتلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل

 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ؛ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورتعي نأ لافطألا نم ٍثلطأ
 يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري موسر

 وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ممهطعأ .هب نوموقي
 ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ مهّلأسإ .مهموسر
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم



 كن انلوفْتلَك تتانسسإ ةسكم
 7879-11 :؛ب.ْنص -طالبلا قاقز

 نانثيل  توريت
 نعول ع 2002253:

 انفيفيم

 ماعلا ءامغأ عيمجف نوعَرَوُمَو ِالَكُو

 ةظوفحت ةلياكلا قوتثملا ©
 1.١ قف انوفا .تانتسب ةبتكتلب
 اك810/978-9953-86-341-2

 كمرانثبل ف عيط 4



 ” ت1 هسلا ةعلارطملا“ةرييدمل ةلستس

 «فاونتعلا دكهم + اتاك ةاعلأ

 رثاثدو كليرأ : موكسرلا عّضَو



 شخّولاو ٌةليمج

 ُهَل ّيَِع ٌرجات ِنامَّزلا ميدَق يف شاع ُهَنَأ ىَّكْحُي

 َلَمْجَأ يه ىَرْغَّصلا ِتئاكو .ٍتاليمج ِتانَب ثالث

 ةفيطلو ِبْلَقلا َدَبيط ثئاكو .ًةليِوَج اهُمْساو ءِتاوَحَألا

 دب سيشمل

 ٌبِحُت امهنم َّك ثئاك . نْيَتميطَل الو ِنْيتِيط انوكت

 .ًةربكتمو ءاّريثك اهّسفن

 َرَهَظ دقو لِزْنَملا ىَلِإ ُبَألا داع ماّيَألا ٍدَحَأ يفو

 بَبَس ْنَع ةثانب ةئلأس امدنعو .ٌديِدّشلا ُنْرُحلا هيلع

 فريف دقل .اًريقف ٌتْرِص فافسأاو2: لاق هنزح

 َلِزْنَملا اذه َكّرتن ْنَأ اًعيمج انْيَلَع ُبِحَيو «يتورّت

 «.فيّرلا يف ذ خاركألا دج ةكشتو :ليمجلا





 امدنع ءاّديدش اًبَصَغ ٍناتريبكلا ٍناتْنبلا ِتّبِضَع

 يِضْقََس َفْبَك١ :امهيبأل اتلاقو رَبَحلا اذه اتَعَِس

 :ثلاقف ٌةليمج اَمَأ «؟راهَّتلا َلوُط ِفيّرلا يف انتاقوأ

 ٍلوقُحلاو ٍتاباغلا َنْيَب ِفيّرلا يف َسْيَعلا َلَمْجَأ ام»

 «!راهزَألاو

 ُهَل ءاريغص اَحوُك ِفيّرلا يف ُبَألا َدَجَو ّمُث

 .كانُه اوُشيِعَي د ْيَكِل ِهْبَلِإ اًعيمج اوُبَمَدَه «ةريبك ٌةَقيِدَح

 تيلي راسو هةتينقلا يف لابتي لعكي تال ف

 ثتاكف ةانقيأ اقتاد. .ةلوعشم ةليمج تاكو 5

 ءلزنملا ةرادإ يف ًةعرابو ٌةَرِهام ًةريغَص َةَحاَّبَط
 ٍتيبلا ٍلامعأب ٌموقت ثّئاكو .ًةحجان ًةريغص َةَلاّسْغو

 .ميظع ٍرورسِب اهييمج





 ٍلامعأب موقت َيِهَو يِنَكُت اًمئاد ٌةليمج ْتّناك

 رهاظ ُنْزُحلاو ءِناسِلْجَت اهاتْعَأ تناك امَتيَب ءلِزنملا

 ذو ىوتللا وخ ديدلققت اهاك ام لكو .اسيتوجو ىلع
 :عوزلا ىلع داسللاو ءرثقلا

 َّنأب َتالَّثلا ِهِتانَب ُبألا َرَبْخَأ ماّيَألا ٍدَحَأ يفو

 ءِلامْعَألا َنِم ٍلَمَعِل «ةديعب ٍةَدْلَب ىلإ َرِفاسُي ْنآ ِهْيَلَع
 َدَْب ةدحاو هتان َلأَس ّمُث .يلاَتلا ٍمْوَيلا ىَلِإ بيس هنأ
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 اهَّرِضَخَأ ْنَأ َنيديرُت يتلا َةّيِدَهلا يه ام» :اًلئاق ءىّرخأ

 «؟يتدْؤَع َدْنِع ءيعم كَ
 «ءاساملا ةنزأ انأ» :ىَرْبُكلا ٌتْنبلا لاقف

 نع 7 5 9
 ٌةليمج ثثّلاق امنيب «.ىلآل ٌديرَأ» :ةيناَثلا ِتّلاقو

 ( ذولا ةوذقاب ىل .ثلخت نأ يبأ اي وجألا





 - كاس يق
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 ُةليمَج ْتََكَوَو وِداوَج ٍرْيَظ ىَلَع ُبَألا رق

 نم :ةرقو ةقارت عيني ل علت بابلا هع ىلع
 «!تيبحلا يبأ اي ٍةَمالَسلا

 اًدِصاق ّداعو ُهَكَمَع ُبَألا ىَهْنَأ يلاَثلا ميلا يفو

 ٌةريصق ٌةَقاسم َمَطَق ْنَآ َدْعَب «َّلَح َمالَّظلا نكلو .عركلا

 .(دْيَلإ ٍدَْمَي مل) ُةَقيرَط ّلَصَ

 اًروُت ىأر ىّتَح «قباغلا يف ٍتاعاس يِشْمَي حارو

 «خاوكألا ٍدَحَأ ْنِم ٌرواص ٌروُنُنَأ َنَظف . كيعي ناكم نما

 ُهّنِكلو اج ٌرورْسَم وهو ءهداوج ٍرْهَظ ىلَع ِهْيَلِإ بَمذف
 اًعراش ُنّوَكُت راجشألا نأ َدَجَو ءِروُثلا ّنِم برقا امّدْنِع

 ُهَتَسْهَذ تّئاكو ءاَعِرْسُم َعراَّشلا كلذ لَحدف ءاَضيِرَع

 .ريبك ٍرْضَق ٍلَخْدَم مام ُهَسْفَت َدَجَو َنيح ًةميظع





 َرَي مل َرِجاَتلا ّنكل ءاَحوُتْفَم ٍرْضَقلا ُباب ناك

 «عاقلا ِنيِمي ىَلَع ٌةفْرَغ َلَحَد 5 .َرْضَقلا لَكَدَف ءاَدَح

 َدِئام ىأر َكانُمو .اهِدِقْوَم يف َةَلِعَتْشُم ُراَنلا ِتناك
 .دجاو لَجَرِل ٌءاِشَع اهْيَلَع

 ا

00 

900 
 ىلإ َُداوَج َدْخْأَي ْنَأ َرَرَمَك ءاًعئاج ٌرِجاَتلا ناك

 قَقْرْعلا ىَلِإ َدوُعَي َمُث .اَلَّوَأ (لويخلا ِتْيَب) ٍلْبَطْصِإلا

 .ِةَيهَّس ِةَلكَب ّراف ءاّدحأ اهيف ْدِحَي مل اذإف
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 ُلاَرَت ال ٌةفْرُعلا تناك ءليطصإلا َّنِم َداع امدنعو

 .زاتمُم ٍءاَشَعِب َمَنَمَتو َمَلَجَف ٌةغِراف





 قاتجاف :سامّتلاب ةليمج دلاو ةقنك «ءاشعلا دقي
 اًنيِمَع اًمْوَن ِهْيَلَع َمانَق ءاريرَس ُهَمامَأ َدَجَوَو ءةعاقلا

 .يلاتلا ٍمْوَيلا حابَص ىَتَح

 َدَجَو لب «هبايثل اَرَثَأ ْدِحَي مل ظّقيتشا امَدْنِعو

 :ييزكلا ىَلَع و قَرّرطُم (ًةَلْذَب) ٌهلْذب اهم 1

 ْدَك اهّنَأَك ءاّمامت ُهْنَمَءال يتلا «ةَديدجلا ةلَذبلا َسِيلَق

 .ِهِلْجَأ ْنِم ْثَعِيُص

 اهيف ٌلّوانت دق ناك يل 8 كل يهد 20

 ءوروطف 0 سك :زاتمم و اهْيَلَع ناك ًةّدِئاملا

 .هداوجب ةّيانِعْلِل ءِلْبَطْصِإلا ىَلِإ َبَمَذ من

3 





 هقيرط يف َرْهَو «ةَليمَج ٍدْرَو ةَقيدحب ٌرِجاَتلا رم

 ُهّننبا ةنم ُهْنَبَلَط امب ِدْرَولا ُةَيْؤُر ُهْنَرْكَدَف .لبطضإلا ىَلِإ
 .دْرَولا ُعَمْجَي حارو ّرَمَملا َكَرََ ليك

 م و ع 4 تع يح د 56 ريع
 ءاَفيِخُم اًنْوَص عِمَس «ىلوألا َةَدْرَولا َفَطَق نأ َدْعَبَو

 .اًريبك اًشْحَو ىَأَرَق رادتساف ءهْفْلَح ْنِم اًييآ

 :ُدْعَّرلا ُهَنَأَك ٍتْوَصِب ٌريبَكلا ٌشْحَولا ُهَل لاق

 ؟َتْمِن ْنَم ٍريِرَس يف !ٍفورْعَمْلِل ٌُرِكاَتلا ٌلُجَّرلا اهُيأ»
 ءاعيمَج يِ اهْنِإ ؟َتْسِبَل ْنَم َبايثو ؟َتْلَكأ ْنَم ًماعطو
 .يدْزَو ِةَقِرَسِب يفورْغَم ّيَلِإ درت َتْنأو !يدْحَو يِل



 اى

 الا



 ىَلَع َعَكَرَف .اًديدَش اًباعترا ُبِعَتْرَي

 ال ْنَأ وُجْرَأ» :الياق ٍشْحّولا ىَلِإ

 َتْفَرَس ْدَقَل» :اًلياق ُهَماللك ٌشْحَّولا َرّرَكف

 .2(.َتوُمَت نأ ُبِجحّيو ءيدُرَو

 ْنَأ ُنِكْمُي الآ» :اَسِئاَي ٌنيكْسِملا ٌَرجاَتلا ُهَلَأَسَق

 1 ىنّدِقْني

 َكِتايَح ىَلَع ٌءاقْبإلا ٌنِكْمي» :شخولا ةباجأف

 َّنِم ٍرْهَش َدْعَب ءانُه ىَلِإ دوُعَت ْنَأ َرُه ءٍدِحاو ٍطْرَشب
 تاو هيقتلك ءْك وأ صخش وأ َكَعَم اًيلاج ءْناَمَّرلا

 «.َكِتْيَب ىَلِإ ٌدِئاع

 اذه ىَلَع ةّققاوملا َنِم ّذُب ةليمج ٍدِلاوِل نكي مل
8 





 ٌرْكَفُب حارو ءِرْضَقلا ِنَع ٌذِعَتبَي ٌرِجاَتلا ناك امنيب

 لم» انحف لءاسكو «شخَوْلِل 1 يذلا دعّوْلا يف

 «؟يبلك ْمَآ يعوُجُر َدْنِع يِقالُيَس ام َلّوَأ يَِّطِي ٌنوكتس

 هل حولت ةليمج نبا ِتَمَقَو تفيك َرَكَذت مَ
 ٌةَيِعْرُم ٌةَرْكِف هيْهَذِي ْتّرَمَو .َلِزْنَملا ُرواْعُي َوُهَو ءاهدتب
 ٌةليمج ْثّناك اذإ يِفَقْوَم ُنوكَيَس اذام» :ِهِيْفَتِل ٌلاقف

 يعوجر دنع ِيِنيبَحَيَس نم لوأ يه قآل دنع كتل 5 لو ©

 ةدكفلا هده ثخحار ديم ٌلصاوي ناك اينبيو

 ذم انارتقا كازا املكو. .ةلمارتم وهتك ةدتع. وكنت

 اًملو :هب لُكَتَس ىتلا ةيِصُحلا َنِم اًدكأت ةاذزا ءَةِلَرْنَم

 ُتْيَحِب ُكَبْلَق آم ْدَك ُبْعُرلا ناك ُهَحوُك ىَرَي َحَّبْصَأ

 هيار رو ىلع ذاق ل





 َةَدْوَع ظننت ءِتْفَولا كلذ ىف «ةكيمج ثثئاك
 م 6 ع كمبو رع 2 1
 امدنِعو .اهتفّرغ ةذفان ىلع ةفقاو ّيهو ءزيزعلا اهيبآ

 َنِم ْتَجَرَح ءاَداوج ٌبِكار ٌصْخَش دعب ْنِم اهل ّرَهَظ
 قّميِدَحلا ٌّرَمَم ىَلِإ ًةَحِرَق ْثَرَمَك َمُث .ًةّضِكار خوُكلا
 .ماعلا ٍقيرطلا ىَلِإ ْثَحَفَدْناَو

 ِتْيَبلا ىَلِإ اًدئاع ٌريزعلا اهابأ ٌضْخَّشلا ناك

 اذام َفِرْعَت ْنَأ ْعِطَتْسَت مل ةليمج ّنكلو

 يي يع نأ اهل ادب
 أ .اًدِج ٌنيِزَحَو ءاَّدِج بعت هن

 !يبيبح !يبأ» :ًةلئاق ُهْيلاسو هْيَلِإ ْتَضَكَر

 ىَلَع انأ ؛يتزيزَع اي ال» :اهباجأف ؟؟ٌضيرَم َتْنَأ ُلَ

 (.مارُي ام ِرْيَح

 نينا ياللا ضخ عع ا 2 ع 4
 اًرورْسَم ثيسلا) :ةلئاق اهمالك ةليمج تلّصاو م

 ُهلوقَي ْنَأ ٌنيكسملا ٌرِجاَّتلا عاطتسا ام لُك ّناكو ؟يِتيْؤُرِل

 «!ًةَريغَّصلا ىتليمَج اي !َةريغَّصلا ىتليمجج ايوآ ؟رورُسَم» :اهّل

 ان





 ٌرِجاَتلا َرّبخأ «خوُكلا ىَلِإ الَّصَو امدْنِعَو

 :ةليِمَجِل لاق َّمُث .ٍشْحَوْلِل ِهِدْعَوِبو هِتَرماَعُمِب ِهِتانَب
 («.ىل م و

 ْنَأ ُبِحَي َدْعَولا َّنأب ٍلْوَقلا ىَلَع ةليمج ْتّرَصأ
 اًريخأو .ِهِسْفَ ىَلَع ُهَعَطَق ْدَك ماد ام «ٌناسنإلا هب َيِفَي
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 .رْمَّشلا ةّياهن يف ٍشْحّولا ىَلِإ اهَّدُحْأَي ْنَأ اهوبأ َيِضَر

 ةليمجب ْتّرَم يتلا ُةَعَبْرَأْلا ٌميباسَألا ِتئاك

 9 الّصاو امهّنَأ عمو .ِنْرُحلاب َةَءوُلْمَم ءاهيبأو
 نس َعَطَقنا ًءانغلا َّنِإف «داتعملاك امِهِلَمَعِب

 .ةريبك ٍةَعْرَسِب ُرْهَّشلا ىَهَتْناو ٠ «ِريغّصلا

 ِرْهَط ىَلَع ُةّمامأ َةَبوُبْحَملا ُهتنبا ٌرِجاَّتلا َمَضو

 .ةباغلا َرْبَع نْيئيزح اقلطْناو ءوِداوَج
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 ٌلُخَي نأ َلْبَق رضَقلا ىلإ اهوُبأو ُةليِمَج ْتَلَصَو
 .ٌدَحَأ ٍرْصَقلا يف ْنُكَي مل ِةَقباَسلا ٍةٌرَملاكو .ٍليلَقب ٌمالَظلا

 اهب َبَمَذو هداج ٍرْهَظ ْنَع ًةليمج ُبألا َلَمَح

 هتَرايِز يف َروطُقلاو َءاشعلا اهيف لّوانَت يتلا ِةَكْرْعلا ىَلِإ
 ٌيِهَع ٌءاشَع َعِضْو ُهّنَأ ىأَر ِةّرملا هذه يفو .ىّلوألا
 ٌديِهَش اهيبأو َةليمَجِل نكت ملو .ِةدئاملا ىَلَع ِنْيَصْخَسِل
 داع اهّنلا َلوُط اًماعط الّوانتَي مل امهّنأ َّعَم ءِلْكَأل

 ٌفيخُم ٌتْوَص ع ءقّدِئاملا قل اَسَلَج امدنعو

 ءِتْرَّصلا َبِحاص ٌرجاتلا َفَرَعَف .بابلا ةّيِحان ْنِم
 بِحاص ْنُكَي ملو .اهِنيِوْخَت يف ٌةليمج ثّباصأو

 َدفْرْعلا َلَحَد يذلا ءشْحَولا ىَوِس ٍبِعْرُملا ٍتوّصلا

 .اضأَو ةليمج ىلإ َبَمَّذو
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 يمال (ظ0 ىلإ َرظْنلا ٌشخَولا ّقَّدَح

 كتبا ّيه وذه لم» الئاق ُهلأسو ءاهيبأ دأإ َتَعَتلا

 (؟ َضيْيألا َدْرَولا اهل َتْعَمَج َتْعَمَج يتلا

 يل خمشت مل يتلا ّيِو معا :ٌرجاتلا ةباجأف
 «.يِعَم َنوُكَت ْنأ َنوُد ءَكِرْضَق ىلإ ٍةَدْوَعلاِب

 َّنَأل ؛َكلذِل فَسأت ل اهّنِإ) :ٌشْحّولا لاقف

 ُبِجَيَم َتْنَأ ام .اهِفّرَصَت َتْحَت َحَّبْصَأ ٍرْضَقلا يف

 ْفَخَت ال .يدنع كتبا َيِقبُتو ءاّدغ ٌرْصَقلا َكّرْثَت ْنَأ

 ىّتمَتَأ .َنآلا ٌةّرِهاج اهُتَقْرَع .ىّذَأ اهَبيصُي ْنَل .اهْيَلَع
 «يةديعس: هليل امكل

 اهْنَدَجو ءاهتكُرُع ىلإ ةليهج كلفت اهدنفو

 ؛اًقيمع اًمْوَن ْتَمان ّمُث .لْبَق ْنِم اهّنَأَر ٍةفْرُع هيأ ْنِم َلَمْجَأ

 .اًدج ةَبِعَت تاك اهْنأِل
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 .اهيبأ ّعَم روطُفلا ٌةليمج ٌتلَوانت حاصلا يفو اع 2

 ءاديدش ٌء ًءاكُب نايكي امُهَو َرَآلا امهم َّلُك َعْدَو

 زك ابيزا ياخ لآ دب اهنقزغ ىلإ ةةبسب ةنالع

 ةدوجوملا ٍِفَحّتلاو ِرّوّصلا ىلإ ُمَّلطَتَت ثحار ّمُم .اهرَظَن

 ىَّلَع ٌةَقَلَعُم ٌةبيِجَع هزه ثأرَك هِتَْوْلِل ٌةيِضْمَت كانه

 :ةّيبَهَذ ٍفورخب اهتشت ٌبيُك دقو «نارذُجلا ٍدَحأ

 ِكِينْيَع يِحَسْمإ !ُةَريغَّصلا ٌةليِوَج اي»

 ٍ؛ِتادّينَتلاو عومّدلا َكْلِي ىَلِإ ّنيجاتحت ال

 قآزولا هذه ىَلِإ ِتفَّدَح اذإف
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 ٌرَخآ اًنيح ِناهّدلاب ٌمُسْرََو ءاّنيِح رقت ُتئاكو

 ْمَمْجَتو ءِرْضَقلا ٌجِراخ ٍقِئادَحلا يف اًموي ُبَعْلَتو

 .َرَخآ موي يف ةليمجلا َراهْزَألا

 ناك ءٍىاسَم ّلُك يف ءءاشَعلا ثقوا نيِعي اهدنعو

 ٌتاملكو «بابلا يف ٍصْخش نم ُةثاَذ ُتْوَّصلا ُعَمْسُي معسل

 «؟ َلْخْدَ ْنَأ ينْدِكْمُي له» :لوقت دع َرلاك ل

 :ُفِجَتْرَت ّيهو ُهْبيجُت ةليمج ثّناك ءءاسم َّلُك يفو

 اناك ُةَتْوَصو ٍشْحَّولا مسج ةَماحَص

 ْتَلَعَج ءاَّدج َةقيقَر تناك ِهِتامِلَك نإ :ةليمج نافيخت

 اداب





 :الئاق ُشْحَولا اهّلأس ٍماَيألا ٍدَحَأ ءاسم يفو
 «؟ةليمج اي اًدِج يب انأ له»

 .ٌُشْخّولا اهّيَأ ْمَعَت -
 ؟ادِج ةيليَو-
 .شخّولا اهُيأ ءاَديِلَب َتْسَل ءال -
 .اذج تينت كنذل «لنو كلين يننإ ءاقت- ؟ٌةليمج اي يِنيَبِحُت ْنأ ِكِعْسُو يف لَه -
 ؟ليمج اي يتيجّوّرت ىلع -
 .ُشْحّولا اهّيَأ الا ل !وآ -

 ينج ل يلخ تيدا ظل فنزل ىلع لوقا

 ُقيِطُت الو ءاهْئاقِدْضَأ َرْيَ

 (.اًشْحَو َحَّوَرَتأ ْنأ عيطتسأ ال» :اهِسفَتِل ْتّلاق

 ا





 يف ةّليمج ْتَرَظَت «يلاتلا ميلا حابَص يفو

 كقاع م «ليرعلا يبأ وأ ذأ ىلع مت :ُتّلاقو ءاهِتآْرِم

 اهوثأ ناك ذإ ؛ةتزخم ةَروُص تّرَصناف :ةازهلا ىلإ

 .ٌدَحَأ هب َيِنَتْعَي نأ َنوُد ءيشارف يف اًعجطْضُم ًطْضُمو ءاَضيرَم

 ِهِمَلَأ يف 32 َيِهَو ٍراهّتلا َلوُط يكب ةليمج ُتحارف

 .هِتَدَحَوَو

 َقّيِداَعلا ةّيئاسملا ِهِتَرايزب ٌشْحّولا َماق امَدْنِعو

 ةليمج ِهْجَو ىلَع اًرهاظ ناك يذّلا َديِدَّسلا َنْرُخلا ىأَر
 بّبَس ْنَع ةثريخأف 4 ةليمج - اي كب ام» :اًلياق اهَلَأَسَك

 ىَلِإ ٍباهّدلاب اهل َحَمْسَي ْنَأ ُهْتَجَرو ديِدّلا اهِنْزُح
 و

 .اهخوُك

 كباهَذ َّنإ !ةليمج اي» ٍ:ُسْحَّولا اهل لاقف

 «.يِبلَق ْمُطَحْيَس

 ا





 كلذ َعَمو» :اًلئاق مالك ُشْحَّولا ّلّصاو ّمُث
 - 0 52 < هج وِ

 ِكِتْيَب ىَلِإ ُباهَّذلا ِكْنِكْنُي .ًةَيكاب ِكارأ ْنَأ ٌقيِطَأ ال
7 
 «.ادغ

 ءاَركُش شْخَّولا اَهّيَأ اَوْكُش١ :ةليمج هَل ثّلاقف

 َكْيَلِإ ًةدؤعلا ُلواحُأ فْوَسو ءَكَبْلَك ْمَّطَحُأ ْنَل يّدكلو

 «.عوُبْسُأ لالخ

 ؛اَذِج اًريبَك ًةليمج ٍةَدْوَع يف ٍشْحَّولا كَ ناك

 اهل لاق ّمُث .ِدَبَألا ىَلِإ َةليمج َرَسْخَي ْنَأ فاخ دقو

 ِتْنِش ىّتَمو «َمِتاخلا اذه يذحم» :نيزح ٍتْوَصِب

 َلْبَق قكواطلا ىَلَع ِكَمامأ ِهِيِعَص ءِرْضَقلا ىَلِإ َعوُجُّرلا
 .«!يتليمج اي اًعادو ءَّنآلاو .اَلْيَل يبان 0

 نأ ْتّنَمتو ءاهتآْزِم يف هللا َكْلَي ُةليمَج ْتَرَظَ

 .اهيبأ خوك يف ّيهَو ءيلاَقلا مويلا حابَص يف قيمت

 دي





 يف اهَّسْفَن ْتَدَجَو ْذِإ ؛ةليمج ٌةَبْعَر ْتَقَفَحَت

 اهوبأ اهآر امدنعو .ًةيناث اهخوُك يف يلاّتلا مْويلا حابَص
 ةليمج - ٌتَئاكو وعل مة َسَحت هتحص تاب

 ىَتَع ءِتْقَولا َلوُط َةَلوُعْشَم ُةليمج ْتَّلظ دقل
 ُةكِ كتلكتو .هؤريبك ةعزشب غوبسألا ىلا
 كلذ َّنَأ ْرْعْشَت مل اهّكلو ءاّميظع انس ُهَلالِخ اهيبأ
 .نْيئياقلا اهْيمْخَأ َمَم ِهِكَْتِل اًيفاك ناك شح

 اًعوُبْسَأ ىَقْبَأَس' :اهيبأل ٌةليمج ثّلاق َنيِحو
 .رّبَحلا َكلذب اًرورُس َمَستباَو ءاّريثك َحِرَف ««.َرَخآ





 ءاهِتَماقإ ٍديدمت ىَلَع ِناَمْؤَي وأ ٌمْوَي يِضْمَي داك ام
 ىَلَع اًيِتْرُم ناك .اهيانَم يف َسشْحّولا ةَليِوَج ْثْأَر ىَّنَ
 ءِرْضَقلا ةقيدح يف ءءاضَيَبلا ةّدرولا بر ِءِبْنُعلا

 تن ِتْلُق لو اي 0 اي وآ» لوفي وهو

 «.ِكِنوُدِي ُثومأ فوس ينِْإ .َنيِدوُعَتس
 2 2 ع
 عِطَتْسَت ملو ءاهمؤت ْنِم ًةليمج ُمْلُخلا اذه َطَقبآف

 نو تزن .نيكْسملا شخولا ىَّوِس ٍدَحَأ يف ٌريكفتلا

 ّمُث ءاهيلواط ىَلَع ّيِرْحّسلا َمِت تاخلا ِتَعَضَوَو ءاهريرَس

 ْتَدَجو «حابصلا و ْتَظَقْيَسا امَدْنِعو يا ٌتَمان

 .شخَولا ٍرْضَق يف ةّصاخلا اهِتَقْرَع يف اهّسْفَت
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 اهتَيْؤُرل َّيِتأِي ْنَل صْخّولا َّنأ ٌفِعَت ةليمَج ْثّئاك
 ذل مايثلا نأ ايل كَ :كلذ م عمو ءءاسّملا لول لق

 ٌَسْحَّولا نكلو «عاشَعلا 22 ناجح اةضأو ادب َىهّتْنَي

 ةَعِساَتلا َةَئِلُْم ٌةَعاَسلا ِتّفَد َّمُث .رْضَقلا ىَلِإ ْعِجْرَي مل

 .ذْعَي مل شخّولاو

 .ٍديِدَّشلا ٍنْرُحلاِب ٌةتيكشيلا ٌةليمج ْتَرَعَمَت
 اهُمْلُح ناك امّبُر .ةتجافُم ٌةَرْكِف اهلابي ْتَرَطَح اًريِخَأو
 ٍبْشْعلا ىَلَع اًيوَتْرُم ٌشْحَولا ناك امّبُرو ءاَيِحَص
 .ءاضْيتلا ٍةَدْرَولا َبْرُق

 تقفو هينتقلا نيد ملغ يف هلي ذك َرَف

 هذا .ليكق يلا هرعشلا عكقلا ىلإ اهقيط
 يلا
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9 ل امي شخولا ِتَدََجَو َكانُهَو
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 كاي .ذلاح يروتشلا دا زق أ يللا
 ٍبْشُعلا ىلَع ْتَعَكَرَف .تام ْدَق َّنوكي ْنَأ ءِرْمَألا

 تلك موب .فيفأت نلف اهات قضوا «ةلناع

 ِكِنوُدِب ّشيعأ ْنَأ عيِطَتسُأ ال» :اًلئاق سمه
 ع 0

 دق تقذ امو ءاغوح سفك توم اذهلو «ةليمك اي

 «.اًيضار ُتوُمْأَس ىنّنإف «ةيناث ِكَهْجَو ُتْيأر

 !ًريزعلا ٌشْحَولا اهّيأ وآ» :ةليمج ُهَل تلاقف
 يفق سو «شعت نأ كوكا «ثيومت كار نأ يطأ آل 5 2 عاق هب 5 0 0

 هر © هوا ا يع 3 عين عا د
 كل نإ .كبِحأ .؛كبحأ ةقيقحلا يف انأ .ىل اجور كب

 «.اًدج اًقيِقَر ايل





 ْثآََح «تاملكلا َكْلِت ةليمج ثّلاق ْنَأ َدَعَي

 امَدْنِعو .اًديدَّش ًءاكب يكْبت ثحارو ءاهْيَمك اهّهَحَو

 ىلإ َرَهَطَو «ىّقتلا دق ُشْخّولا ناك اهْيَمَك ْتَعَقَر
 ثةاّيِإ اهريرخت ىَلَع اهُرُكْشَي حار «ٌليمج ٌريِمَأ اهيناج

 ؟اذه َتِلْوَقِب يِنْعَت اذام» :ةَضهَدْنُم ٌةَليمَج ُهْتَلاَسَق

 «ةاوس ذأ الوب هقيوعلا ىفتنو «يفحت 2 ا

 ىِنئَرَحَص ْدَقَل» :الئاق ُهَتَّصِق ٌديِمَألا اهل َحَرَشَف
 ا

 ثلاقو .حيبقو ٍديِلَب ٍشْحَو ىَلِإ يِننلَوَحَن ةَريّرِش ٌةينِج
 اًجْوَر ىب ىَضِإت كليم دانت الإ ُهلِط هَلِطْبي ْنَل ٌرْحّسلا َّنِ

 !يتزيزع اي» :اًلياق ُةَمالك ٌريِمَألا لّصاوو «.اهل
 «:ةليمجلا ةاعفلا تهب قنأ
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 .ِرْضَقلا َّوْحَن اَعَم اراسو «ةليمج ٌريِهألا لب

 ةحِلاص هج ْتَرَهَط ِنمَزلا ني

 ٍةداَعَس يف ْتّشاع يتلا َةليِمَجِب ريمألا جاور ّمَت

 «ريمألا اهِجْوَر َعَم ٍةّمات
هو برك يعل اهوُيَأو

 ا









 «ةبوبخملا تاياكحلا» ُةَلِسْلِس

 مازقألاو جلا ضايب - ١
 ةعبّسلا

 درولا ةرمحو جلّقلا ضايب -
 شحولاو ةليمج -
 اليردئس -

 آ  ةنطقو يزمر -
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعتلا -

 ةريغَّصلا
 ةريبكلا ةتفللا - ٠

 ياو رجلا لي
 ناديعج - 4

 ءاّدحلاو َناريغَّصلا
 ثالثلا تازنعلا
 ةمزجلا وبأ را 7
 ةمئانلا ةريمألا - 1

 لزنوبار 4
 َيِهَّذلا رعّشلا تاذ ١5

 ةثالثلا بابّدلاو
 ءارمحلا ةريْغَّصلا ةجاجّدلا -5

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 لوفلا ةّيحو ةريمألا

 ةّيرحسلا ردقلا -

 اف ها مع دي مي

 اتنؤرتاك

 عدفضلاو ةريمألا ٠١

 ّيبهذلا توكتكلا ١-
 رورغملا ّيِبَّصلا 7

 سر كلا
 ةعبّسلا نايدجلاو بئّذلا -4

 بيرغلا رئاطلا 0

 وقر لال
 ريْغَّصلا اموت 1

 روطاربمإلا بوث -"
 ةريغَّصلا رحبلا سورع -4

 هيرعللا ةّرْولا ١"
 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأفق ١

 ةٌريهُز 07
 ةباغلا قيرط -*
 لبجلا ريسأ -" 4
 ريغُصلا طاّيخلا اه

 ٌروإلا ةيعار -
 جلتلا ةكلم -
 ةبيجعلا ةبلعلا 8

 راّتلا رئاط

 دّرمُرلا ةنيدم 4٠-
 ناحلآلا ريمأ 4١-


